
BURMISTRZ PRÓSZKOWA 
         46-060 Prószków 
            ul. Opolska 17 

 

Zarządzenie Nr RO.0050.152.2019.KRO 

Burmistrza Prószkowa 

z dnia 18 lipca 2019 roku 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

przeznaczonej do dzierżawy  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm./, 
Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Przeznaczam w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku 
stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Ustalam wysokość rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wymienionej w § 1 
w wysokości 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT. 

§ 3 

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Prószkowie, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz podaje się informację 
o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki. 

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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BURMISTRZ PRÓSZKOWA 
         46-060 Prószków 
            ul. Opolska 17 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Prószkowa 
    Nr RO.0050.152.2019.KRO z dnia 18 lipca 2019 roku 

 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prószków przeznaczonej do dzierżawy 
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m. Opole-Winów,  
za posesją przy 
ul. Laurowej 22 

S-ŁIV – sady na łąkach kl.IV (0,2217) 
S-RIVa – sady na gruntach ornych kl.IVa (0,0639) 
S-RIVb – sady na gruntach ornych kl.IVb (0,0189) 

W – rowy (0,0032 ha) 
 

RIVa – grunty orne kl.IVa (0,0136) 
RIVb – grunty orne kl.IVb (0,0098) 

400,00 zł 
+ obowiązujący podatek 
VAT rocznie, płatny za 

dany rok 
do 31 marca. 

Podlega corocznie 
waloryzacji na zasadach 

określonych w art. 5 
ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 

art. 23 ust. 1 
pkt.7a, art.25 ust. 

1  ustawy 
o gospodarce 

nieruchomościami 
umowa 

na czas oznaczony 
do 3 lat 

3 lata Nieruchomość znajduje się 
na terenie gm. miasta Opola, 
obecnie nie jest użytkowana. 

Na nieruchomości znajduje się 
stary sad porośnięty trawami 

poza opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

pasieczysko dla pszczół 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17 oraz na stronach internetowych Urzędu 
przez okres 21 dni, tj. od dnia 19 lipca 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r. 
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